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se vznikem a vývojem nových odvětví lidských činnosti rostly požadavky na leteckou techniku
vznikla potřeba vyvinout spolehlivý letecký prostředek, který bude schopný bezpečně operovat ve ztížených 

podmínkách a omezených prostorech (Vrtulník)
princip byl znám již v Číně ve 4. století př. n. l.
první jednorotorový vrtulník s vyrovnávacím rotorem byl vyroben v roce 1940 (vrtulník Vought Sikorsky VS 300)
vývoj nových technologií a inovace materiálů zajistily větší bezpečnost, spolehlivost a lepší využitelnost letecké 

techniky, zejména vrtulníků
Československo, resp. Zlínská letecká společnost, a. s. vyvinula svůj jediný sériově vyráběný vrtulník HC 2 Heli 

Baby (HC 102)
v roce 1973 byla založena společnost Robinson Helicopter Company, (americký letecký inženýr Frank Robinson)
v roce 1975 společnost  RHC vyrobila prototyp lehkého jednorotorového dvousedadlového vrtulníku, který měl 

nízké pořizovací a provozní náklady
v roce 1979 RHC vyrobila první sériově vyráběný vrtulník, označený jako R22
téhož roku se vrtulník R22 stal nejprodávanější lehký civilní vrtulník na světě
současná verze vrtulníku, označená jako R22 Beta II, se vyznačuje snadnou údržbou, mimořádnými letovými 

a manévrovacími vlastnostmi, pro které se stala ideálním prostředkem při výcviku pilota vrtulníku
v současné době společnost RHC nabízí tři produkty:

dvoumístný vrtulník R22 Beta II
čtyřmístný vrtulník R44 série Raven
pětimístný vrtulník R66 Turbine

Společnost RHC se řadí k nejúspěšnějším leteckým společnostem na světě a zajišťuje pro své zákazníky servis 
prostřednictvím autorizovaných středisek po celém světě, včetně České republiky.



Frank RobinsonFrank Robinson
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narozen 14. ledna 1930 (Washington)

v roce 1957 vystudoval univerzitu (University of Washington)

studoval letecké inženýrství (Wichita State University)

pracoval na návrhu čtyřmístného vrtulníku Skyhook CH 1 (Cessna Aircraft Company)

od roku 1967 1969 výzkum a vývoj vrtulníků společnosti Bell Helicopter Company (odborník na  vyrovnávací 
rotory)

v roce 1969 působil u společnosti Hughes Helicopter Company (vývoj nového vyrovnávacího rotoru pro vrtulník 

Hughes 500)

navrhl a vytvořil koncept lehkého vrtulníku (nikdo o jeho návrh neměl zájem)

v roce 1973 zakládá svou vlastní společnost pod názvem Robinson Helicopter Company

Během své pracovní kariéry Frank Robinson získal řadu ocenění za úspěšnou podnikatelskou činnost a přínos v 

rozvoji letecké a vesmírné techniky.



Robinson Helicopter CompanyRobinson Helicopter Company
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Společnost RHC se nachází na letišti Torrance  (Kalifornie)
od r. 1994 má RHC modernizované výrobní prostory o celkové rozloze 26 000 m2

je držitelem certifikace ISO 9001 (zvyšování spokojenosti zákazníků, jakosti výroby a služeb)
1. koncept vrtulníku R22 navrhl F. Robinson doma
1. prototyp vrtulníku R22 byl zkonstruován na letišti Torrance (hala RHC)
28. srpna 1975 se vznesl prototyp R22 (Pilot F. Robinson)
v roce 1979 získal vrtulník R22 FAA typovou certifikaci a stal se nejprodávanějším civilním vrtulníkem na světě
v březnu 1981 společnost RHC obdržela FAA výrobní certifikát (vlastní kontrola výrobků a jejich testování)
31. března 1990 se poprvé vznesl prototyp čtyřmístného vrtulníku R44
koncem roku 1992 získal vrtulník R44 typovou certifikaci FAA (sériová výroba)
v březnu 2007 začal vývoj nového pětimístného vrtulníku R66 (turbínový motor)
v červnu 2010 společnost RHC obdržela FAA typovou certifikaci pro vrtulník R66
v listopadu 2007 RHC vyrobila svůj 8 000. vrtulník
v roce 2008 společnost překročila svůj rekord v roční produkci lehkých vrtulníků (893 kusů vrtulníků)
v roce 2010 odchod F. Robinsona do důchodu (80 let)
v současné době má RHC asi 1200 zaměstnanců (130 autorizovaných prodejců a 290 servisních středisek v 50

zemích světa, včetně Číny a Ruska)
autorizovaná servisní střediska vrtulníků RHC pro Českou republiku: AEROCENTRUM, spol. s r. o., HELI CZECH,

s. r. o., LPS, Letecké práce a služby, s. r. o. a NISA AIR, s. r. o.

Současným prezidentem společnosti RHC je Kurt Robinson, viceprezidentem Wayne Walden, finančním ředitelem a
právním zástupcem je Tim Goetz, technickým ředitelem je Peter Riedl, ředitelem prodeje a marketingu je Terry Hane.

Cíl společnosti RHC je zaměřit se na zdokonalování a výrobu nízkonákladových vrtulníků s turbínovým pohonem,
které budou cenově dostupným produktem na trhu ve své kategorii



Rozdělení vrtulníkůRozdělení vrtulníků
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Vrtulníky dělíme podle určitých kategorií:

Podle počtu rotorů:

jednorotorové

vícerotorové

Podle způsobu řízení směru:

s přímým řízením
s nepřímým řízením

Podle počtu motorů

kategorie A
kategorie B

Podle výkonnosti:

1. výkonnostní třída
2. výkonnostní třída
3. výkonnostní třída

Podle maximální vzletové hmotnosti:

ultra lehké
lehké
střední
těžké
super těžké

Vrtulník (helicopter):
motorové letadlo těžší než vzduch, schopné letu v atmosféře nezávisle na zemském povrchu
let je způsoben vlivem aerodynamických sil vznikajících na rotujících nosných plochách
nosné plochy se nazývají listy a jsou pevně spojeny s poháněnou hlavou (hlavní rotor)
osy poháněných rotorů jsou v podstatě svislé
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Jednorotorové vrtulníky s výronávacím rotorem:
používají se nejčastěji, reakční moment hlavního rotoru je vyvažován vyrovnávacím rotorem (ocasní vrtulka, 

NOTAR, FENESTRON)

poměrně levná, jednoduchá a velmi spolehlivá koncepce

nevýhodou je, že část výkonu motoru je spotřebována na pohon vyrovnávacího rotoru

Vícerotorové vrtulníky:

Vrtulníky se dvěma protiběžnými rotory nad sebou

není zde vyrovnávací rotor (protiběžné nosné rotory, reakční momenty rotorů se navzájem kompenzují)

nevýhoda této konstrukce spočívá v tom, že aerodynamické vlastnosti rotorů se navzájem ovlivňují

konstrukce rotorové hlavy je mnohem složitější

Vrtulníky se dvěma uspořádanými rotory za sebou

mají také protiběžné rotory, nevzniká tak potřeba kompenzace reakčního momentu
dobrá podélná stabilita a malá citlivost na změnu polohy těžiště
nevýhodou je konstrukčně velmi složitá řídicí soustava a transmisní soustava

Vrtulníky se dvěma příčně uspořádanými rotory

dva protisměrné rotory
dobrá řiditelnost a příčná stabilita této koncepce

Vrtulníky s překrývajícími se příčnými rotory

tato konstrukce vyžaduje perfektní synchronizaci otáček obou rotorů

Vrtulníky s více než dvěma nosnými rotory nejsou konstruovány velmi často

Rozdělení podle počtu rotorůRozdělení podle počtu rotorů
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Přímé řízení směru vrtulníku:

je založené na principu naklánění vektoru tahu nosného rotoru (moment k těžišti vrtulníku)

směrové řízení u většiny dnešních vrtulníků je způsobené cyklickou změnou úhlu nastavení jednotlivých listů 
rotoru, která zapříčiňuje naklánění výsledného vektoru tahu rotoru

Nepřímé směrové řízení vrtulníku:

pracuje na principu vzniku momentu k těžišti vrtulníku
moment vzniká dodatečnou vrtulí, plynovou tryskou nebo rotorem umístěným na rameni vůči těžišti vrtulníku
za nepřímé řízení může být považováno řízení směru letu vrtulníků změnou nastavení úhlu ocasních ploch při 

dopředném letu

U dvoumotorových vrtulníků s uspořádanými rotory za sebou a vedle sebe dochází ke směrovému řízení 
vlivem odlišného naklánění výsledných vektorů tahů jednotlivých rotorů

Směrové řízení u dvoumotorových vrtulníků s umístěnými rotory nad sebou je založené na odlišné velikosti 
reakčních momentů obou rotorů

K řízení směru u jednomotorových vrtulníků s vyrovnávacím rotorem se využívá nepřímého řízení tohoto 
vyrovnávacího rotoru umístěného v zadní části ocasního nosníku.

Rozdělení podle způsobu řízení směruRozdělení podle způsobu řízení směru
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Podle předpisu L6/III dělíme vrtulníky z hlediska počtu motorů do kategorií A a B

Kategorie A:

patří vícemotorové vrtulníky, u kterých jsou pohonné jednotky konstruovány odděleně

oddělení motorů zajišťuje nezávislou funkčnost jednotlivých pohonných jednotek, například v případě 

požáru

při vysazení kritické pohonné jednotky musí vrtulník zachovat požadovanou výkonnost a bezpečnost letu

Kategorie B:

spadají  zde všechny jednomotorové vrtulníky

vícemotorové vrtulníky, které nejsou schopny zachovat bezpečnost letu v případě vysazení kritické 

pohonné jednotky

Rozdělení podle počtu motorů Rozdělení podle počtu motorů 
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Podle výkonnosti dělíme vrtulníky do tří výkonnostních tříd:

Vrtulníky 1. výkonnostní třídy

patří zde vrtulníky, které musí být schopné bezpečně přistát při vysazení kritické pohonné jednotky v mezích 
použitelné délky přerušovaného vzletu nebo pokračovat do místa, kde lze bezpečně přistát

to se odvíjí podle toho, kdy nastane porucha

Vrtulníky 2. výkonnostní třídy

Patří zde vrtulníky, které musí v případě vysazení kritické pohonné jednotky být schopné bezpečně pokračovat 
v letu, mimo případy, kdy dojde k poruše kritické pohonné jednotky těsně při vzletu nebo při přistání

Vrtulníky 3. výkonnostní třídy

vyžadují v jakékoli fázi letu vynucené přistání v případě vysazení kritické pohonné jednotky

Všechny jednomotorové vrtulníky spadají do kategorie B, 3. výkonnostní třídy

Rozdělení podle výkonnostiRozdělení podle výkonnosti
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Podle maximální vzletové hmotnosti dělíme vrtulníky:

Ultra lehké:

spadají zde vrtulníky, které mají maximální vzletovou hmotnost do 300 kg pro 1 osobu nebo 450 kg pro

2 osoby

Lehké:

spadají zde všechny vrtulníky, které nevyhovují kategorii pro Ultra lehké a mají maximální vzletovou 

hmotnost do 3 000 kg

Střední:
spadají zde vrtulníky,  které nevyhovují kategorii ultra lehké a lehké a jejichž maximální vzletová hmotnost je 

do 8 000 kg

Těžké:
spadají zde vrtulníky,  které nevyhovují kategorii ultra lehké, lehké a střední a jejichž maximální vzletová 

hmotnost je do 12 000 kg

Super těžké:
spadají zde všechny vrtulníky,  jejichž maximální vzletová hmotnost je nad 12 000 kg

Vrtulníky kategorie Ultra lehké spadají pod LAA ČR a všechny ostatní vrtulníky spadají pod ÚCL ČR

Rozdělení podle maximální vzletové hmotnostiRozdělení podle maximální vzletové hmotnosti



Vrtulník Robinson R22 Beta IIVrtulník Robinson R22 Beta II
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dvoumístný levotočivý lehký jednorotorový vrtulník s lyžinovým přistávacím zařízením
3. výkonnostní třídy kategorie B
poháněný karburátorovým motorem Lycoming O 360 J2A

maximální trvalý výkon 124 HP při 2 652 ot./min

konstrukce vrtulníku je převážně tvořena z ocelových lakovaných trubek, zajišťuje pevný a lehký drak 

vrtulníku

ocasní nosník tvoří tenkostěnná skořepinová konstrukce s hliníkovým potahem a příčnými výztuhami 

s přepážkami

je vybavený regulátorem otáček, automatickou spojkou, větráním kabiny, rotorovou brzdou a ohřevem 

karburátoru

poslední a nejúspěšnější verzi původního prototypu R22 z roku 1975
původní model R22 Beta II byl poprvé představen v roce 1996

základní cena tohoto vrtulníku činila 135 000 dolarů

patří mezi nejvýkonnější vrtulníky ve své hmotnostní kategorii na světě

lehký a spolehlivý vrtulník s citlivým ovládáním a dobrými 

manévrovacími schopnostmi

nízké provozní náklady a snadná údržba

základní cena vrtulníku R22 Beta II je $ 266 450



Systém rotoru vrtulníku Robinson R22 Beta IISystém rotoru vrtulníku Robinson R22 Beta II
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v místě kořenu listů rotoru se nachází pouzdro s ložisky, 
které je naplněné olejem a vzduchotěsně uzavřené

náběžné hrany listů rotoru jsou vyrobené ze silné 
antikorozní oceli

hlava nosného rotoru vrtulníku je upevněna kývacím čepem 
na hřídeli, který je umístěný nad vodorovnými závěsy

pomocí hnací hřídele se přenáší krouticí moment na hlavu 
rotoru s listy

kývací a vodorovné čepy jsou uložené v samomazných 
teflonových ložiscích

polotuhý nosný rotor se dvěma celokovovými listy, které jsou uchycené v hlavě nosného rotoru pomocí samostatných 
vodorovných čepů (dovolují mávání)

listy rotoru mají možnost otáčení kolem své podélné osy (mohou měnit úhel nastavení pro kolektivní a cyklické řízení 
vrtulníku)



Vyrovnávací rotor vrtulníku Robinson R22 Beta IIVyrovnávací rotor vrtulníku Robinson R22 Beta II
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otáčky vyrovnávacího rotoru jsou svázané v poměru s 

otáčkami hlavního rotoru prostřednictvím reduktoru

změny tahové síly vyrovnávacího rotoru se docílí 

změnami úhlu nastavení vyrovnávacích rotorových listů 

pomocí pedálů směrového řízení

ložiska kývavého uložení hlavy a ložiska stavění listů 

vyrovnávacího rotoru jsou teflonová a samomazná

Vyrovnávací rotor slouží ke kompenzaci reakčního momentu nosného rotoru a ke směrovému řízení

má výkyvnou hlavu a dva celokovové listy tvořené skořepinovým hliníkovým potahem s voštinovou 

výztuží a kovaným hliníkovým kořenem

listy vyrovnávacího rotoru jsou opatřené vodorovným závěsem



Primární soustava řízení vrtulníku Robinson R22 Beta IIPrimární soustava řízení vrtulníku Robinson R22 Beta II
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Primární soustava řízení letu zahrnuje:

směrové
cyklické
kolektivní řízení s ovládáním přípusti motoru

Soustava směrového řízení vrtulníku:

skládá se z nožních pedálů, táhel, úhlových pák, kladek, rotorové hřídele a soustavy pro změnu nastavení výkyvné 

hlavy rotoru

změnou polohy nožního pedálu z neutrální polohy dojde ke změně úhlu nastavení listů vyrovnávacího rotoru

tato změna úhlu nastavení ocasní vrtulky způsobí změnu výsledného vektoru tahu vyrovnávacího rotoru a tím 

otáčení vrtulníku kolem své svislé osy

Soustava cyklického řízení vrtulníku:

ovládána pákou cykliky (umístěná před sedadlem pilota)

naklání se řídicí deska nosného rotoru a zároveň se cyklicky 

mění úhel nastavení obou listů v průběhu každé otáčky 

rotoru

dochází ke změně výsledného vektoru tahu nosného rotoru, 

tím se mění příčný a podélný sklon disku nosného rotoru 

vrtulníku

umožňuje pohyb vrtulníku kolem své příčné osy (klopení) a 

podélné osy (klonění)



Primární soustava řízení vrtulníku Robinson R22 Beta IIPrimární soustava řízení vrtulníku Robinson R22 Beta II
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Primární soustava řízení letu zahrnuje:
směrové
cyklické
kolektivní řízení s ovládáním přípusti motoru

Soustava kolektivního řízení vrtulníku:

ovládána pákou kolektivu (vlevo od pilota)

mění se úhel nastavení obou listů hlavního rotoru
tím se mění výsledný vektor tahu nosného rotoru, který řídí svislý pohyb vrtulníku ve všech režimech letu 

Ovládáním přípusti paliva se řídí otáčky motoru, a tudíž i otáčky nosného rotoru

Soustava cyklického a kolektivního řízení se skládá z přípusti paliva, páky cykliky, páky kolektivu, táhel, 

úhlových pák, rotorové hřídele a výkyvné řídicí desky

Vrtulník R22 Beta II má nestavitelnou vodorovnou a svislou ocasní plochu:

vodorovná plocha ocasního nosníku (stabilizátor) slouží ke zlepšení podélné statické stability vrtulníku.

Profil stabilizátoru je symetrický

svislá plocha na ocasním nosníku (kýl) slouží k odlehčení vyrovnávacího rotoru při maximální rychlosti a

také k zajištění směrové statické stability.



Údržba vrtulníků R22 Beta IIÚdržba vrtulníků R22 Beta II
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Program údržby vrtulníků R22 Beta II zahrnuje operativní údržbu, pravidelnou prohlídku draku, pravidelnou

prohlídku pohonné jednotky a speciální údržbu nařízenou dle požadavků ÚCL nebo aktuálních servisních
bulletinů

Operativní údržba:

se uskutečňuje formou denní prohlídky (předletová, meziletová a poletová prohlídka). Pilot je oprávněn provádět
denní prohlídku a ostatní specifikované úkony, které jsou uvedené v letové provozní příručce vrtulníku R22 nebo
v provozní příručce provozovatele, sám bez kvalifikovaného technika. Mezi tyto úkony může např. patřit plnění
paliva nebo kontrola a doplnění provozních kapalin.

Pravidelná prohlídka draku:

se provádí každý rok nebo po každých 100 letových hodinách. Generální oprava draku vrtulníku se provádí
jednou za 12 let nebo po 2 200 letových hodinách

Pravidelná prohlídka pohonné jednotky

se provádí po prvních 25 letových hodinách a další předepsaná lhůta je po 50, 100 a 300 letových hodinách
Generální oprava pohonné jednotky musí být provedena každých 12 let nebo po 2 000 letových hodinách.

Speciální údržba:

zahrnuje v rámci roční prohlídky kompenzaci magnetických kompasů. Po 2 letech se provádí kontrola a
přezkoušení pitotového statického systému, výškoměru a odpovídače SSR. Po 12 letech se musí provést vážení
letadla.
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vznikem a rozvojem různých oblastí lidské činnosti vzrostly ve 2. polovině 20. století požadavky na zdokonalení 
a bezpečnost letecké techniky
důsledkem toho došlo k inovaci materiálů a vývoji nových technologií, které zajišťovaly stále vyšší úroveň 

bezpečnosti, spolehlivosti a rozsáhlé využitelnosti letadel, zejména vrtulníků
V současné době lehké a ekonomicky dostupné vrtulníky R22 nacházejí všestranné uplatnění při různých 

činnostech

Mezi tyto činnosti se řadí:
letecké snímkování a filmování

práce na moři

práce v zemědělství
kontrolní lety
využití pro účely policie a armády

využití při výcviku pilota nebo výcviku IFR

vyhlídkové lety a aerotaxi
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Pro skvělé manévrovací schopnosti a výborný výhled z pilotní kabiny lze vrtulníky R22 využívat zejména k:

focení

filmování sportovních událostí

získávání podkladů pro zpravodajskou službu

pro reklamní účely

vyhlídkové a okružní lety

aerotaxi

vrtulník R22 Beta II má odnímatelné dveře, což je výhoda při filmování a snímkování
kameru je možné upevnit přímo na konstrukci pilotní kabiny místo dveří, čímž nedochází k odlesku světla. 
filmovací zařízení musí být umístěno na vhodném místě, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti vlivem porušení 

polohy těžiště
je zapotřebí, aby tuto činnost prováděl velmi zkušený pilot, který má nalétáno nejméně 500 hodin jako velicí 

pilot nebo 100 hodin na vrtulníku tohoto typu

Široké uplatnění nacházejí vrtulníky R22 při provádění okružních a vyhlídkových letů

oblíbené jsou vyhlídkové lety nad památkovými objekty, jako například hrady nebo zámky
vyhlídkové lety musí být uskutečněny v souladu s leteckými předpisy
komerční 15minutový vyhlídkový let vrtulníkem R22 Beta II stojí v průměru od 2 000 Kč

Vrtulníky R22 se dále uplatňují k přepravě osob na kratší vzdálenosti (aerotaxi)
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Základní verze vrtulníku R22 byla také upravena pro speciální účely k provádění operací na 
vodní hladině

byla vytvořena verze R22 Mariner byl navržen pro práci na pobřeží jezer a moří a používá se 
pro lov ryb

dokonalejší typ R22 Mariner II má větší palivovou nádrž pro vyšší dolet, je vyrobený 

z antikorozních materiálů a vybavený plovákovým přistávacím zařízením se sondou pro úpravu 

tlaku v plovácích

Vrtulník R22 nalezl uplatnění i v zemědělství

navržená verze R22 Agricultural je vybavená postřikovým zařízením

upravená verze se využívá k ošetření zemědělských a lesních kultur
vrtulník je možné použít také v oblastech, které jsou rozsáhlé a málo přístupné
v současné době se používá R22 Beta II s přídavným zemědělským zařízením Apollo DTM3, 

který provádí chemické postřiky proti různým lesním škůdcům
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Vrtulník R22 Beta II lze využívat ke:

kontrola plynovodů, ropovodů a drátů vysokého napětí

kontrola teplovodů, která se provádí pomocí termovizní kamery

měření signálu antén vysílačů

mohou být tímto vrtulníkem prováděny geologické měřicí lety

Pro účely policie byla vyrobena verze vrtulníku R22 Beta II Police

vrtulník je vybaven speciálním vyhledávacím zařízením

sirénou

megafonem

panelem pro ovládání všech přídavných zařízení

Pro speciální účely armády byl vrtulník R22 upraven společnosti Boeing na bezpilotní vrtulník pod 

označením Maverick UAV a Renegade UAV
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Pro své nízké náklady na provoz, údržbu a výborné manévrovací schopnosti je vrtulník R22 Beta II ideální 

k využití při pilotním výcviku na soukromého pilota (Private Pilot Licence Helicopter) a obchodního pilota 
(Comercial pilot Licence Helicopter)

Verze vrtulníku, označená jako R22 GT, byla také vybavena zvětšeným elektronickým ovládacím panelem, který 
obsahuje všechny potřebné přístroje a avioniku pro uskutečnění IFR letu

Vrtulník R22 GT není zatím schválený pro provoz v České republice

Osnova leteckého výcviku pro získání průkazu způsobilosti soukromého pilota vrtulníku R22:
zahrnuje pozemní přípravu v rozsahu 15 hod. 30 min, minimálně 145 letů s instruktorem v rozsahu 35 hod.

10 min. a 32 sólových letů v rozsahu 10 hod.

Mezi letecké společnosti v České republice, které nabízejí letecký výcvik na soukromého pilota vrtulníku R22 
Beta II např. patří:

AEROCENTRUM, spol. s r. o., letiště Mělník – Hořín,
Blue Sky Service, s. r. o., letiště Brno – Tuřany,
Fly For Fun, s. r. o., letiště Sázená – Kralupy nad Vltavou,
Heli Czech, s. r. o., letiště Točná,
HELOTOUR, s. r. o., letiště Hosín u Českých Budějovic,
LPS, Letecké práce a služby, s. r. o., letiště Roudnice nad Labem,
MAMBA AIR, s. r. o.; letiště Bohuňovice u Olomouce,
NISA AIR, s. r. o., letiště Mladá Boleslav.
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Vrtulník R22 Beta II:

je certifikován a schválen leteckým úřadem FAA pro denní lety VFR

noční lety VFR jsou povoleny pouze v případě, že vrtulník je vybaven provozuschopnými polohovými 
protisrážkovými, přistávacími a přístrojovými světly

denní i noční lety VFR musí být uskutečněny podle VMC
za podmínek, kdy se tvoří námraza, je let zakázán
vzlet vrtulníku nesmí být uskutečněný v podmínkách, kdy přízemní vítr včetně nárazů překročí 25 kt (13 m/s) 

nebo změna rychlosti větru překročí 15 kt (8 m/s)

je zakázané létat v oblasti výskytu turbulencí

v případě nechtěného průletu turbulencí musí být indukovaná vzdušná rychlost vrtulníku mezi 60 kt až 0,7 vne

vrtulník nesmí být používán za účelem akrobatického létání

nepřekročitelná vzdušná rychlost vrtulníku je 102 kt (189 km/h)

při maximálním stoupání je doporučena dopředná rychlost vrtulníku 53 kt (98 km/h)

pro maximální dolet je doporučováno udržovat rychlost 83 kt (153 km/h)

povolená operační hustotní výška tohoto vrtulníku je 14 000 ft (4 200 m) podle ISA

nejvyšší povolená vzletová hmotnost je 1 370 lb (622 kg)
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minimální tlak oleje při volnoběhu má být 25 psi

maximální tlak při nahození motoru a ohřevu nesmí být 

vyšší než 115 psi

během letu musí být tlak oleje v rozmezí 55 psi až 95 psi

nejvyšší povolená teplota oleje je 245 °F (118 °C)

teplota hlav válců nesmí překročit 500 °F (260 °C)
omezení plnicího tlaku pro maximální trvalý výkon 

a omezení nepřekročitelné rychlosti v závislosti na teplotě 
zobrazují tabulky

Tlaková výška [ft]
Plnicí tlak [in] při OAT [°C]

20 10 0 10 20 30 40

Hladina moře 21,5 21,8 22,1 22,3 22,6 22,9 23,2

2 000 21,1 21,4 21,6 21,9 22,2 22,5 22,8

4 000 20,7 21,0 21,2 21,5 21,8 22,0 22,3

6 000 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,9

8 000 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 Plný plyn

Tlaková výška 
[ft]

Nepřekročitelná rychlost [KIAS] při 
OAT [°C]

20 10 0 10 20 30 40
Hladina moře 102
2 000 99 96
4 000 98 94 91 87
6 000 98 94 90 87 82 77
8 000 94 90 86 80 75 69 64
10 000 86 80 74 68 62 57
12 000 74 57 61
14 000 61 Let není povolen
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Při každém letu musí být v provozu:

regulátor otáček

signalizace nízkých otáček rotoru

teploměr vnějšího ovzduší

alternátor

let nesmí být uskutečněn s vypnutým regulátorem otáček, s výjimkou nácviku nouzových postupů 

nebo jeho chybného fungování za letu

v průběhu letu nesmí být zasahováno do řízení hrubým způsobem

posádku vrtulníku R22 Beta II musí tvořit minimálně jeden pilot

sólo let smí být uskutečněn pouze z pravého sedadla

minimální hmotnost pilota při sólo letu je 135 lb (61 kg) s nedemontovanými dveřmi a s přídavným 

palivem

nesmí dojít k porušení maximální a minimální vzletové hmotnosti

vrtulník R22 Beta II je schválen pro provoz s demontovanými dveřmi
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Před vzletem vrtulníku je nutné provést předletovou prohlídku.

Prohlídka se skládá z kontroly všeobecného stavu vrtulníku:

musí být prověřena funkce hlavního vypínače, přístrojů, spínačů, všech světelných kontrolek, systému 

osvětlení, olejového a palivového systému.

dále se musí provést kontrola množství oleje v hlavním a ocasním reduktoru

kontrola rotorové brzdy

funkčnost všech řídicích, konstrukčních a motorových prvků

nesmí docházet k úniku provozních kapalin a ke změně jejich zbarvení vlivem teploty

pilot je povinen také zkontrolovat teplotní proužky

na konstrukci vrtulníku a jeho součástech se nesmí nacházet žádné praskliny, odřeniny nebo koroze

musí se provést kontrola hlavního a vyrovnávacího rotorového systému, včetně jeho listů

uvnitř kabiny se nesmí nacházet žádné volně položené předměty a musí být zkontrolován stav 

upínacích pásů. 
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Před letem je nutné:

zkontrolovat, jestli je platné osvědčení o způsobilosti letadla k provozu

zkontrolovat veškerou dokumentaci a doklady potřebné k provedení letu

Mezi povinné doklady, které musí mít pilot na palubě letadla při mimoletištním letu patří:

osobní doklady pilota

platný pilotní průkaz

platný průkaz zdravotní způsobilosti

platné doklady letadla

platná mapa ICAO

Před spuštěním motoru:

je potřeba zkontrolovat zapnutí obou upínacích pásů

palivový kohout musí být v otevřené poloze

řídicí prvky jako cyklika, kolektiv, přípusť paliva a nožní pedály musí být volné v plném rozsahu (neutrální poloha) 

jističe zapnuté

spínače na přístrojové desce ve vypnuté poloze

regulátor otáček zapnutý

zavřený ohřev karburátoru

spojka hlavního rotoru rozpojená

brzda hlavního rotoru odjištěná

nastavený výškoměr

korekce bohatosti směsi paliva musí být plně bohatá a musí být nasazená ochranná korekce
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Před spouštěním a ohřevem motoru:

dle potřeby nastříkání paliva do motoru pomocí přípusti paliva

uzavřít přípusť paliva

Při spouštění motoru: 

volný prostor při vzletu

hlavní vypínač a zábleskové světlo se musí nacházet v zapnuté poloze

spouštění motoru klíčem v zapalování, nahození motoru a zhasnutí světelné kontrolky startéru

volnoběh na 50 % až 60 % otáček motoru

je potřeba se vyhnout na 60 % až 70 % otáček motoru z důvodu kmitaní ocasního nosníku

spínače spojky a alternátoru do polohy zapnuto (do 5 s roztáčení listů a do 30 s tlaku oleje minimálně 25 psi)

po zhasnutí světelné kontrolky spojky zvýšit otáčky na 70 % až 75 % otáček motoru a rotoru

zahřívání motoru a nastavení všech hodnot motorových přístrojů

vyzkoušení poklesu levého a pravého magneta při 75 % otáček motoru (max. o 7 % ot. motoru za 2 s)

kontrola funkčnosti ohřevu (předohřevu) karburátoru (stoupá a klesá)

kontrola volnoběžné spojky při 75 % otáček motoru

před zvýšením přípusti paliva nad 80 % otáček musí být odjištěna aretace cykliky a kolektivu

zapnout regulátor otáček a zajistit dveře

vypnutá výstražná světla 

provedená kontrola omezení plnicího tlaku

při zvýšení přípusti nad 80 % ot. motoru se zvýší a ustálí otáčky na 102 % až 104 % 

kontrola signalizace nízkých otáček nosného rotoru (97 % otáček motoru a rotoru)
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Vzlet vrtulníku:

zapnutý regulátor otáček (102 % až 104 %)
pilot pomalu zvyšuje kolektiv (nadlehčení vrtulníku)
pomocí cykliky pilot uvede vrtulník do rovnovážné 

polohy
zvedne jemně vrtulník do visu pomocí kolektivu

ve visu se provede kontrola všech motorových přístrojů

pomocí cykliky pilot naklopí vrtulník dopředu 

a zvyšuje rychlost pro stoupání (vztah výšky a rychlosti)

dojde li v průběhu vzletu k poklesu otáček pod 102 %, 

musí pilot snížit kolektiv

Po vzletu:

vytáhnout ovládač příčného vyvážení cykliky

kontrola motorových přístrojů a kontrolek

kontrola paliva

upravit ohřev karburátoru

kolektivem se nastaví plnicí tlak pro požadovaný režim 

letu
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Dojde li k vysazení motoru, je zapotřebí uvést vrtulník do režimu autorotace. Rotor v režimu autorotace udržuje 

konstantní otáčky rotoru bez přiváděného výkonu z motoru na hřídel NR. Vrtulník je schopný doklouzat k zemi 
a bezpečně přistát.

Přechod do  režimu autorotace: 

snížit kolektiv na potřebnou hodnotu

vyšlápnout pravý nožní pedál dle potřeby

dopředná rychlost 65 kt

pomocí kolektivu udržovat otáčky v zeleném poli (optimální otáčky nosného rotoru jsou 104 %)

uzavřít palivový kohout

vypnout nepotřebné spínače, pokud to dovolí čas

Uvedení vrtulníku do režimu autorotace z normálního letu vyžaduje určitou dobu, dochází ke změně směru 

proudění přes rotor. Vzduch protéká rotorem zespodu směrem nahoru. (klesání s velkou vertikální rychlostí)

otáčky rotoru nikdy nesmí spadnout pod 80 %  + 1 % na každých 1 000 ft (300 m) výšky.

bezpečný rozsah otáček v režimu autorotace je 90 % – 110 %.

nejlepší klouzavost při dopředné rychlosti 75 kt a při 90 % otáček rotoru (4:1)

ve výšce pod 500 ft musí být ot. rotoru minimálně na 97 % a upravit dopřednou rychlost vrtulníku

V blízkosti země asi 40 ft (12 m) AGL je důležité:

vyrovnat úhel klesání a snížit dopřednou rychlost pomocí cykliky

Ve výšce asi 8 ft (2,4 m) AGL je potřeba:

srovnat cykliku (vyrovnání vrtulníku) a přizvednutí kolektivu. (zvýšení úhlu nastavení listů a tím zvýšení vztlaku) 
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pilot vrtulníku by měl dávat přednost oficiálním přistávacím plochám (heliporty, dráhy na letištích)
plochu na přistání si musí pilot nejprve prohlédnout z dostatečné výšky (žádné nebezpečné překážky) 
rychlost klesání vrtulníku  nemá být větší než 300 ft/min. při dopředné rychlosti menší než 30 kt

při plnicím tlaku pod 18 in teploměr neindikuje správnou teplotu vzduchu v karburátoru

konečné přiblížení na přistání by se mělo provádět ve směru proti větru na nejmenším klesání s dopřednou 
rychlostí 60 kt

Zvýší li pilot klesací rychlost vrtulníku nad 300 ft/min. při dopředné rychlosti menší než 30 kt,  vrtulník může 
snadno přejít do režimu vírového prstence.

Při vstupu vrtulníku do vírového prstence, nastává nebezpečný jev:

proud vzduchu procházející skrz rotor je srážen proudem vzduchu směřujícím zespodu na rotor
při velkém klesání vrtulníku dojde vlivem sraženého vzduchu k překročení úhlu náběhu listů rotoru u kořene
odtržení proudění a snížení vztlaku
zesílení koncových vírů u rotoru
vrtulník využívá výkonu pohonné jednotky při stále větším vertikálním klesání
neuvědomí li si pilot tento jev a bude stále zvyšovat klesání pomocí kolektivu, dojde ke zvětšení oblasti odtržení 

To může vést ke stále větší ztrátě vztlaku na rotoru.

Příznaky vstupu vrtulníku do vírového prstence:

náhodné klonění, klopení a zatáčení
zvýšené opadání vrtulníku
vibrace, třesení a zmenšení efektivnosti cyklického řízení

Nastane li tento jev, je důležité zvýšit dopřednou rychlost pomocí cykliky, tak aby došlo k šikmému obtékání 

rotoru. Až dojde ke změně obtékání rotoru, musí pilot použít výkon pohonné jednotky ke stabilizaci vrtulníku do 
požadovaného režimu.
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Během provozu vrtulníku R22 Beta II se mohou nečekaně vyskytnout různé závady, které musí pilot v co 

nejkratší době odhalit a správně na ně reagovat. Nouzové postupy stanovují pilotovi, jak nejbezpečněji 

postupovat v případě těchto nestandardních situací během letu, visu nebo jiného provozu vrtulníku.

Mezi tyto nouzové postupy vrtulníku R22 Beta II patří:

závada pohonu

opětovné spuštění motoru za letu

ztráta tahu vyrovnávacího rotoru

přistání na vodu

požár

závada regulátoru otáček a otáčkoměrů
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Postup při závadě nebo vysazení motoru ve výšce nad 8 ft (150 m) AGL:

je důležité snížit kolektiv pro udržení otáček
vyšlápnout pravý nožní pedál podle potřeby

uvést vrtulník do režimu autorotace (na rychlosti 65 kt)

udržení otáček rotoru pomocí kolektivu

vybrat místo pro přistání (proti větru)

pokud je čas, je možné zkusit opětovné nahození motoru

pokud je čas a nenaběhne motor, je potřeba uzavřít palivo a vypnout nepotřebné spínače

v bezpečné výšce začít pomocí cykliky vyrovnávat úhel klesání a snižovat dopřednou rychlost

ve výšce asi 8 ft (2,4 m) AGL potlačit cykliku pro srovnání vrtulníku a přizvedávat kolektiv

dosednout ve srovnané poloze s přídí vrtulníku přímo vpřed

Postup při závadě pohonu motoru ve výšce pod 8 ft (2,4 m) AGL:

zabránit rotaci vrtulníku vyšlápnutím pravého nožního pedálu podle intenzity otáčení

cyklikou se musí udržet vrtulník v rovnovážné poloze s místem přistání

těsně před kontaktem se zemí je zapotřebí přizvednout kolektiv a zmírnit rychlost klesání

po kontaktu se zemí se musí stáhnout kolektiv zcela dolů

Pokud dojde k závadě večer, neměly by se rozsvěcovat přistávací světlomety nad 1 000 ft AGL.
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V případě opětovného spuštění motoru za letu musí být pilot bezpečně usazen s vrtulníkem v režimu 

autorotace.

Postup při opětovném spouštění:

korekce bohatosti směsi musí být plně bohatá

pilot by měl několikrát vstříknout palivo do motoru a zajistit vstřikování
přípusť je nutné lehce otevřít a zapnout startér

Jestliže má pilot podezření na poškození nebo nesprávnou funkci motoru, nesmí se motor 

opětovně spouštět.
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Dojde li ke ztrátě tahu vyrovnávacího rotoru při dopředném letu příď vrtulníku se vychýlí doprava a pootočení 

nelze vyrovnat vyšlápnutím levého pedálu.

Postup:
pilot musí ihned přejít do režimu autorotace na dopředné rychlosti nejméně 70 kt, pokud je to možné

v případě, že není vhodné místo pro přistání, může svislý ocasní stabilizátor poskytnout omezené řízení letu při 

nastaveném nepatrném výkonu a při rychlosti nad 70 kt

než dojde ke snížení rychlosti, musí pilot přejit do úplné autorotace

V případě ztráty tahu vyrovnávacího rotoru během visení dojde k pootočení přídi vrtulníku doprava a není 

možná kompenzace pomocí levého nožního pedálu.

Postup:
pilot musí okamžitě uzavřít přípusť a udržet cyklikou rovnovážnou polohu vrtulníku

před kontaktem vrtulníku se zemí musí pilot přizvednout kolektiv

po dotyku vrtulníku se zemí zase snížit kolektiv
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Nastane li situace, že vysadí motor nad vodou a vrtulník nebude schopen doletět na zem, bude muset 

nouzově přistát na vodní hladině v režimu autorotace. Až do kontaktu s vodní hladinou je autorotační 

přistání vrtulníku na vodní hladinu stejné jako autorotační přistání na zem.

Pilot musí:

při kontaktu vrtulníku s vodou zastavit rotaci listů, toho se docílí příčným vychýlením cykliky doleva
uvolnit upínací pásy
opustit vrtulník

Při nouzovém přistání vrtulníku na vodní hladinu s motorem v chodu je nejbezpečnější klesat do visu. 

Během visení nad vodou je nutné, aby pasažér opustil vrtulník. Poté pilot musí s vrtulníkem poodletět do 

bezpečné vzdálenosti od cestujícího, aby nedošlo ke zranění vlivem rotace listů.

Pilot musí:

vypnout alternátor

hlavní vypínač

uzavřít přípusť

během klesání udržovat vrtulník v rovnovážné poloze pomocí cykliky až do kontaktu s vodou

při kontaktu s vodní hladinou použít plného přizvednutí kolektivu

použít příčného vychýlení cykliky doleva, aby došlo k zastavení rotace listů.

rychle opustit vrtulník
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Nenaskočí li motor:

uzavřít palivo

vypnout hlavní vypínač

uhasit požár 

zjistit způsobenou škodu

Pokud motor chytne:

nechat běžet volnoběh 

poté vypnout motor

Dojde li k požáru motoru za letu a k jeho zastavení:

uzavřít palivový kohout

přejít do režimu autorotace

vypnout hlavní vypínač, vytápění a otevřít větrání kabiny, pokud to dovolí čas

po přistání uhasit požár a zjistit rozsah škod

Nastane li požár elektrické instalace za letu:

vypnout hlavní vypínač, alternátor a ihned přistát

po přistání je zapotřebí uhasit požár a zjistit škodu

Začne li hořet motor vrtulníku při spouštění motoru na zemi:
je třeba pokračovat ve spouštění (karburátor nasaje plameny a palivo)
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je li zjištěna nesprávná činnost některého otáčkoměru, řídí se pilot zbylým fungujícím 
otáčkoměrem.

V případě, že oba otáčkoměry vykazují chybné hodnoty, je třeba důvěřovat regulátoru otáček a 

ihned přistát.

pokud regulátor otáček je nefunkční, musí pilot pevně uchytit přípusť a ovládat otáčky motoru 

ručně ve všech režimech letu.

v případě vypnutí hlavního vypínače jsou otáčkoměry, regulátor otáček a signalizace nízkých 

otáček stále funkční, protože mají samostatný okruh jističů.
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V současné době se na trhu vyskytují tři základní typy vrtulníků společnosti Robinson Helicopter Company.

Mezi tyto produkty společnosti RHC patří:
vrtulník R22 Beta II

vrtulník R44 série Raven

vrtulník R66 Turbine
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Vrtulníky R44 série Raven jsou čtyřsedadlové, poháněné šestiválcovým motorem Lycoming. Konstrukce vrtulníků

je vyrobená ze svařovaných ocelových trubek a potahového plechu z hliníkových slitin s laminátovými doplňky,

listy nosného rotoru a listy ocasní vrtulky jsou rovněž kovové.

Vrtulníky R44 jsou vybavené:

hydraulický posilovač řízení

automatickým regulátorem otáček

pod každou sedačkou zavazadlový prostor na 25 kg zavazadel

Vrtulník R44 Raven I

karburátorový motor Lycoming O 540

základní cena vrtulníku R44 Raven I je $ 353 300

Vrtulník R44 Raven II

motor Lycoming IO 540 s přímým vstřikováním
základní cena vrtulníku R44 Raven II je $ 430 300

Společnost RHC vyrábí také verze R44:

pro operace na vodních hladinách (R44 série Clipper)

pro účely policie (R44 Raven II Police Helicopter)

pro účely zpravodajských služeb (R44 Raven II Newscopter)
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Nejnovějším produktem společnosti RHC je pětimístný jednorotorový vrtulník R66 Turbine.

Vrtulník R66 Turbine:

turbínový motor Rolls Royce RR300 (průměrná spotřeba paliva kolem 87 l/hod. letu)

kostra trupu vrtulníku je tvořená z chrommolybdenové svařované konstrukce

ocasní nosník je potažen hliníkovým potahem

pilotní kabina je opatřena kompozitovým potahem

okna pilotní kabiny jsou vyrobená z plexiskla

lyžinové přistávací zařízení

přímý systém řízení

za pilotní kabinou se nachází prostor pro zavazadla

náběžná hrana listů je z antikorozní oceli

xenonové přistávací světlomety, poziční a antikolizní osvětlení

stereo audio ovládacím panelem

sedadla potažená kůží

základní cena je $ 803 300
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Hlavním cílem F. Robinsona bylo vyrobit lehký vrtulník s nízkou pořizovací cenou a přijatelnými
provozními náklady (navrhl a vyrobil vrtulník R22). Po úspěšné produkci více než 2 000 vrtulníků R22
představila společnost RHC v roce 1996 vylepšenou verzi R22 Beta II:

jednoduchá a spolehlivá konstrukce vrtulníku R22 Beta II položila základ pro výrobu dokonalejších typů
R44 a R66 s rozšířenou kapacitou pro více osob.

Všechny typy vrtulníků společnosti RHC mají společné charakteristické rysy:

jeden hlavní nosný rotor se dvěma listy

dvoulistá vyrovnávací vrtulka

vysoký nosník hřídele nosného rotoru
lyžinové přistávací zařízení
cyklické řízením ve tvaru „T“
klenutá pilotní kabina s výborným výhledem
výborné manévrovací vlastnosti a snadná údržba
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Typ vrtulníku R22 Beta II R44 Raven I R44 Raven II R66

Délka [in] 345 459 459 459

Výška [in] 107 129 129 137

Průměr rotoru [in] 302 396 396 396

Průměr vyrovnávacího rotoru [in] 42 58 58 60

Počet osob 2 4 4 5

Typ motoru Pístový Pístový Pístový Turbínový

Motor Lycoming O 360 J2A O 540 IO 540 Rolls Royce RR300

Počet válců v motoru 4 6 6

Prázdná hmotnost [lb] 855 1 450 1 510 1 280

Max. vzletová hmotnost [lb] 1 370 2 400 2 500 2 700

Palivo 100 LL 100 LL 100 LL Jet A

Průměrná spotřeba [gal./hod.] 8,0 14,0 14,0 23,0

Hlavní palivová nádrž [gal.] 19,2 29,5 29,5 73,6

Přídavná palivová nádrž [gal.] 10,5 17,0 17,0

Maximální rychlost [kt] 102 130 130 130 kt

Maximální dolet [nm] 260 300 300 325

Stoupavost [ft/s] 16 16 16 16,7

Maximální operační výška [ft] 14 000 14 000 14 000 14 000
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Předmětem této prezentace na téma „Využití vrtulníků R22“ bylo charakterizovat a popsat jeden 

z nejúspěšnějších a nejprodávanějších produktů americké společnosti Robinson Helicopter Company, kterým se 

stal vrtulník R22 Beta II, včetně jeho využitelnosti v praxi.

podal jsem také ucelené informace o historii této společnosti a jeho zakladateli Franku Robinsonovi

definoval pojem vrtulník a provedl jsem rozdělení vrtulníků podle určitých kritérií

důkladně jsem zde popsal vrtulník R22 Beta II, včetně jeho konstrukce, systému hlavního a vyrovnávacího 

rotoru, primární soustavy řízení

dále jsem naznačil program údržby, který zahrnuje pravidelnou prohlídku, operativní a speciální údržbu

část práce jsem věnoval provozním podmínkám vrtulníku R22 Beta II a jeho nouzovým postupům, mezi které 

patří např. vysazení motoru, ztráta tahu ocasního rotoru, přistání na vodu nebo požár za letu

rozvedl jsem zde široké uplatnění různých verzí těchto lehkých dvoumístných vrtulníků typu R22 při leteckých 

činnostech, jako je např. letecké snímkování a filmování, práce na moři, práce v zemědělství, využití pro účely 

policie nebo výcviku pilota vrtulníku

v poslední části práce jsem představil a porovnal současné produkty společnosti Robinson Helicopter Company

Myslím si, že moje práce splnila zadané cíle a může poskytnout důležité informace pro všechny, kteří se chtějí 

dozvědět o typu vrtulníku R22 Beta II
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